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Apel Biskupa Bielsko-Żywieckiego 

w związku z epidemią koronawirusa 
 

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-

Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach. 

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, 

wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. 

Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono 

również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów  

i nabożeństw. 

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy 

Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej 

Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej 

Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. 

Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. 

Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na 

odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby 

powstrzymać falę zachorowań i śmierci.  

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardziej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, 

osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być 

nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, 

rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy 

i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z 

rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez 

Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego. 

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym 

trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, 

udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne 

świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do 

Kościoła. 

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak 

zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła, w którym znajduje się już duża liczba 

osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa. 

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas 

twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko 

z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się 



wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy 

osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by 

niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, 

by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez 

głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, 

ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie 

epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu. 

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary  

i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich  

o odpowiedzialność i pozostanie w domach. 

W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących 

codziennie wysiłek powstrzymania epidemii. 
 

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa. 

† Roman Pindel 

Biskup Bielsko-Żywiecki 

 Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku 

 
Przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy Dobrego Boga o powstrzymanie epidemii 

koronawirusa, o powrót do zdrowia dla zarażonych i chorych, o Boże światło, siły  

i skuteczność działania dla służby zdrowia, i wszystkich walczących z epidemią. 
 

O Maryjo, 

zawsze świecisz na naszej drodze 

jako znak zbawienia i nadziei. 

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych, 

Która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, 

Trwając mocna w wierze. 

Maryja nasza Matko, 

wiesz czego potrzebujemy 

i jesteśmy pewni, że sprawisz, 

aby tak jak Kanie Galilejskiej, 

mogła powrócić radość i święto 

po tej chwili próby. 

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, 

Byśmy dostosowali się do woli Ojca 

i czynili to, co powie nam Jezus, 

który obarczył się naszym cierpieniem 

i dźwigał nasze boleści 

by nas prowadzić przez krzyż, 

ku radości zmartwychwstania. Amen. 

Pod Twoją obronę uciekamy się, 

święta Boża Rodzicielko, 

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, 

ale od wszelakich złych przygód 

racz nas zawsze wybawiać, 

Panno chwalebna i błogosławiona. Amen 
 

Modlitwa Papież Franciszka wypowiedziana w Dzień Modlitwy i Postu w intencji chorych na koronawirusa  



Informacje duszpasterskie parafii Nawiedzenia NMP w Hałcnowie 
 

1. W trosce o nasze dobro i dobro bliźnich serdecznie prosimy o przestrzeganie Apelu 

księdza Biskupa Ordynariusza.  
 

2. Bazylika jest otwarta na modlitwę indywidualną każdego dnia. 
 

3. Przypominamy, że na kanale Youtube Bazylika Hałcnów można oglądnąć transmisję 

każdej Mszy i modlitwy z naszego kościoła.  
 

4. Codziennie w Bazylie o godz. 19.00, przy drzwiach zamkniętych, księża będą modlić się 

w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa, o powrót do zdrowia dla zarażonych  

i chorych, o Boże światło, siły i skuteczność działania dla służby zdrowia oraz wszystkich 

walczących z epidemią. Będziemy prosić Dobrego Boga o zdrowie i pokój serca dla wszystkich 

ludzi. W niedzielę będą to Gorzkie Żale, w piątek Droga Krzyżowa, w sobotę Koronka do 7 

boleści Matki Bożej, w pozostałe dni Różaniec. Mimo zamkniętego Kościoła,  

w tym czasie w naszych domach, będziemy mogli wszyscy zjednoczyć się w modlitwie. 

Jeszcze raz przypominamy wszystkie Msze i modlitwy będą transmitowane przez Internet. 
 

5. Uczyńmy wszystko, aby ten czas stał się okazją do odnowienia rodzinnej modlitwy  

w naszych domach, z ufnością powierzajmy Panu Bogu siebie, Ojczyznę, Kościół i cały świat. 
 

6. Gorąco zachęcamy, aby już teraz skorzystać ze Spowiedzi św. Przeżywajmy ten trudny czas 

pojednani z Bogiem i między sobą. Spowiedź indywidualna w naszym kościele będzie 

codziennie od 17.00 do 18.00. Na spowiedź będzie można także umówić się telefonicznie  

z każdym księdzem. Prosimy jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła  

w którym znajduje się już duża liczba osób! 
 

7. Przypominamy telefony do parafii i księdza dyżurnego: 33 8107250, dyżurny: 515 599 350 
 

8. Bardzo prosimy zatroszczyć się o osoby starsze, wyręczmy ich w zakupach, pomóżmy im 

oglądnąć transmisję Mszy z naszego Kościoła.  
 

9. Pragniemy poinformować, że jako hałcnowscy duszpasterze w intencji wszystkich 

parafian, wszystkich chorych i walczących z epidemią, ofiarowujemy codzienny post. Do 

świąt Zmartwychwstania Pańskiego codziennie jeden ksiądz będzie pościł o chlebie  

i wodzie w powyższej intencji. 
 

10. W Księgarence bazyliki codziennie o 17.30 będzie można nabyć prasę katolicką, najnowszy 

numer gazetki parafialnej, baranki wielkanocne i paschaliki CARITAS. 
  

 

11. Ponieważ nie odbędą się tradycyjne rekolekcje wielkopostne skorzystajmy z rekolekcji 

internetowych lub transmitowanych przez radio. Więcej informacji o rekolekcjach będzie 

podanych za tydzień. 
 

12. Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową i Facebookową parafii. Będziemy na nich 

umieszczać tam informacje pomagające dobrze przeżyć ten trudny czas.  

Strona internetowa www.parafiahalcnow.pl   nowa zakładka WARTO ZOBACZYĆ 
 

13. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Stanisława Dziedzica i Tomasza Blachury,   

 polecajmy ich Bożemu miłosierdziu.  
  

 

Pragniemy także poinformować, że codziennie dezynfekowane są wszystkie klamki od 

drzwi kościoła i kratki konfesjonału. Na kratkach konfesjonału jest umieszczona 

chroniąca folia. Spowiadając się prosimy nie zbliżać głowy do kratek.  

 

 

http://www.parafiahalcnow.pl/


INTENCJE MSZALNE  16 - 22 III 2020 
 

 

PONIEDZIAŁEK  16 III  
  6.30 † Stanisław Dziedzic 

  7.15 - 1) † Tadeusz Furtak, 2) † Stanisław Kumor 

18.15 - † Jerzy Michalak 

 WTOREK  17 III  
  6.30 - 1) † Zbigniew Gajda, 2) † Anna Pysz w 17 r. śm. 

  7.15 - † Marianna Szpak 

18.15 - † Magdalena i Franciszek Juraszek 

ŚRODA  18 III  

  6.30 - 1) † Józef Szlachta, 2) † Franciszka Kąkol 

  7.15 - † Józef Rusek z rodzicami 

18.15 - † Józef Rosner 

 CZWARTEK  19 III    
  6.30 - 1) † Józef Caputa, 2) O Boże miłosierdzie i opiekę MB dla Marka 

  7.15 - † Józef i Maria Konior 

18.15 - Msza zbiorowa za zmarłych:  a) † Józef i Maria Droździk, b) † Anastazja Szymala,    

           c) † Maria i Ludwik Pudełko z  dziećmi i Józef Koczur, d) † Józef Trybuch w 7 r. śm., 

           e) Józef Pyka z synem Józefem 

PIĄTEK 20 III  
  6.30 - 1) † Danuta Holerek  w 1 r. śm., 2) † Ignacy Satława 

  7.15 - 1) † Janina Prorok, 2) † Franciszka Kąkol 

18.15 - 1) † Kazimierz Kubica w 4 r. śm.,  2) † Emilia i Józef Raczek z synem  Stanisławem 

SOBOTA  21 III 
  6.30 - † Stanisław Knybel,   

  7.15 - 1) † Ewa i Józef Bartelmus z synami i córką,  2) † Eugenia i Antoni Dyczek 

18.15 - Msza zbiorowa: Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 

oraz opiekę MB. a) dla Aliny Skurzok-Okrzesik w 60 r. urodzin, b) dla Czesławy, c) dla 

Stefanii w 80 r. urodzin, d) o zdrowie dla Pawła, e) o zdrowie dla Janusza 

 NIEDZIELA  22 III  
  6.15 - Za Parafian 

  7.30 - † Kazimiera Jasiorska w 3 r. śm.  z mężem i rodzicami 

  9.15 - † Matylda i Adam Krajuszek z córką Ireną i zięciem Stanisławem i synową  

              Małgorzatą 

 10.30 - † Piotr Kądziołka w 8 r. śm. 

 12.15 - † Leon Tatoń w 15 r. śm. z żoną Czesławą 

 18.15 - † Ks. Adam Gacek 
 

  P.S.  Poza parafią Msze św. Gregoriańskie odprawiają za: 
a) † Bronisław Fudala od 1 III do 30 III 2020 (Misjonarze Świętej Rodziny – Górka Klasztorna) 

b) † Bernardyna Nycz od 1 III do 30 III 2020 ( ks. Stanisław Bokiniec – Ukraina) 

c) † Robert Wachowicz od 2 III do 31 III 2020 ( ks. Abdel Barahona – Kowno - Litwa) 

d) † Gertruda Tomaszek od 4 III do 2 IV 2020 (Księża Sercanie- Bełchatów) 

e) † Janina Prorok od 7 III do 5 IV 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

f) † Marianna Szpak od 7 III do 5 IV 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

g) † Tadeusz Furtak od 8 III do 6 IV 2020 (ks. Karol Karwowski – Ukraina) 

h) † Wiktoria Wróbel od 11 III do 4 IV 2020 (ks. Rafał Czyż – Nitra – Słowacja)  


